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VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS (ATS 6-10T) 

  
 

 

     

 I SKYRIUS 
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 

1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo. 

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui. 
 

     
 II SKYRIUS 

VEIKLOS SRITIS0 

3. Pagrindinė veiklos sritis:0 

3.1. stebėsena ir analizė. 
 

4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):0 

4.1. veiklos planavimas. 
  

     
 III SKYRIUS 

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA0 

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:0 

5.1. cheminių tyrimų atlikimas. 
 

6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:0 

6.1. kokybės vadybos sistemos pagal standartą LST EN ISO 17025 palaikymas. 
  

     
  IV SKYRIUS 

FUNKCIJOS 
 

     
 7. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus 
koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą. 

8. Konsultuoja priskirtos srities klausimais. 

9. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja 
ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą. 

10. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais 
klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize 
susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą. 

11. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais. 



12. Rengia veiklos planavimo dokumentus arba prireikus koordinuoja veiklos 
planavimo dokumentų rengimą. 

13. Rengia ir teikia pasiūlymus su veiklos planavimu susijusiais klausimais. 

14. Rengia ir teikia informaciją su veiklos planavimo įgyvendinimu susijusiais 
sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su veiklos planavimo 
įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą. 

15. Atlieka veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą arba 
prireikus koordinuoja veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimą ir vertinimą. 

16. Konsultuoja priskirtos srities klausimais. 
 

     
 17. Ima mėginius ir atlieka tyrimus valstybinės aplinkos apsaugos kontrolės tikslais, 
aplinkos elementų mėginius Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatyme 
nurodytų įvykių, ekstremalių įvykių ar situacijų metu, kitais teisės aktų nustatytais 
atvejais. 

18. Teisės aktų nustatyta tvarka teikia atliktų tyrimų duomenis į informacinę sistemą  
Aplinkos  informacijos valdymo integruota kompiuterinė Sistema” (IS AIVIKS). 

 

     
 19. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius 
pavedimus. 

 

     
   V SKYRIUS 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI 

20. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0 

20.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis 
laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;  

20.2. studijų kryptis – chemija (arba); 

20.3. studijų kryptis – biochemija (arba); 

20.4. studijų kryptis – chemijos inžinerija (arba); 

20.5. studijų kryptis – aplinkos inžinerija (arba); 

arba: 
 

20.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis 
laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;  

20.7. darbo patirtis – laboratorinio darbo patirtis ; 

20.8. darbo patirties trukmė – 1 metai.  
   

     
   VI SKYRIUS 

KOMPETENCIJOS 

21. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0 

21.1. vertės visuomenei kūrimas – 3; 

21.2. organizuotumas – 3; 

21.3. patikimumas ir atsakingumas – 3; 

21.4. analizė ir pagrindimas – 4; 

21.5. komunikacija – 3. 
 

22. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0 



22.1. informacijos valdymas – 3. 
 

23. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0 

23.1. veiklos planavimas – 3. 
  

     

 


